
 

  
 
 
Programma vrijdag 19 mei 2017 
Tussen 18:15 uur en 18:45 uur komen de kinderen aan op het Victoria-O complex. Dan is er 
de gelegenheid de spullen naar de tenten te brengen. Vervolgens verzamelen de kinderen 
op het trainingsveld bij de trailer.  Wanneer elk team compleet is meldt de begeleider zich 
bij de organisatie en ontvangen zij het schema voor het vrijdagavondprogramma.  
 
De teams zijn per categorie ingedeeld: 

Categorie Leeftijd 

E-pupillen 9 tm 11 jr 

D-pupillen 11 tm 13 jr 

C-junioren 13 tm 15 jr 

B-junioren 15 tm 17 jr 

 
Om 19:00 uur starten we met het programma. Er zijn 4 spellen, elk spel duurt 30 minuten, 
daarna wordt er gewisseld.  
 
Let op! Er vind ook een spel plaats in de sporthal, de begeleider dient ervoor te zorgen dat 
kinderen hun zaalschoenen aantrekken wanneer zij met dit spel gaan starten. 
 
Om 20:00 uur zal er een korte pauze zijn waarbij de kinderen een lekkernijtje in de konkel op 
kunnen halen. Om 20:10 uur gaan we verder met het programma. Om circa 21:10 uur is het 
avondprogramma afgelopen en start de disco. Om de kinderen klaar te stomen voor de disco 
zal er tussen 19:00 uur en 21:30 uur een MooiMaakstand staan in de konkel, onder leiding 
van Kapsalon Leuk en Sannes Haarexpress, om de kinderen mooi te maken voor de disco! 
 
Om 23:30 uur is de disco afgelopen en gaan de kinderen, onder begeleiding, naar bed. De 
begeleider zorgt ervoor dat ieder kind over een slaapplek beschikt.  
In de nacht van vrijdag op zaterdag zal er nachtwacht aanwezig zijn die waakt over het 
complex. 
 
 

Vrijdag 19 mei 2017: Programma E-pupillen t/m B-junioren 

18:15u - 18:45u Aankomst E- pupillen t/m B junioren 

19:00u - 20:00u Avondprogramma 

20:00u - 20:10u           Pauze 

20:10u - 21:10u           Vervolg avondprogramma 

21:10u - 23:30u Disco 

 

Einde programma, slapen (B-Veld) 

 


